
 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

  



 

  



 



িডি� (পাস) ১ম বষ � পরী�া-২০২০ এর সােজশন 
 

িবষয়ঃ �াধীন বাংলােদেশর অ��দেয়র ইিতহাস (আবি�ক) 
 

(�মাহা�দ এনা�ল হক, সহকারী অ�াপক) 
 

 “খ” িবভাগ (সংি�� ��) 
 

1. বাংলােদেশর �ভৗগিলক অব�ান বণ �না কর। 
2. বাংলা নােমর উৎপি� স�েক� িলখ। 
3. সং�িতর সম�য়বািদতা বলেত কী �ঝ? 
4. অখ� �াধীন বাংলা রা� গঠেনর উে�াগ স�েক� সংে�েপ িলখ। 
5. পািক�ােনর অথ �ৈনিতক �বষ� আেলাচনা কর। 
6. সামিরক শয়াসেনর �বিশ���েলা সংে�েপ িলখ। 
7. আগরতলা ষড়য� মামলার উপর টীকা িলখ। 
8. মহান �ি��ে�র �যেকান এক� �স�র স�েক� আেলাচনা কর। 
9. অপােরশন সাচ �লাইট বলেত কী �ঝ? 
10. বংগব�র �েদশ �ত�াবত�ন স�েক� সংে�েপ িলখ। 

 
“গ” িবভাগ (রচনা�লক ��) 

1. বাংলােদেশর জনগেণর �তাি�ক পিরচয় িবে�ষন কর। 
2. ভারতীয় উপমহােদেশ সা�দািয়কতার উ�ব ও িবকাশ আেলাচনা কর। 
3. �ব � ও পি�ম পািক�ােনর রাজৈনিতক ও �শাসিনক �বষ� �রযােলাচনা কর। 
4. আওয়ামী লীগ �িত�ার পট�িম �া�া কর। 
5. ১৯৫৬ সােলর পািক�ান সংিবধােনর �ধান �বিশ���েলা �া�া কর। 
6. ১৯৬৯ সােলর গণঅ���ােনর কারণ ও তাৎপয � পয �ােলাচনা কর। 
7. ব�ব�র ১৯৭১ সােলর ৭ই মােচ �র ঐিতহািসক ভাষন ��ায়ন কর। 
8. �ি��ে� �িজবনগর সরকােরর �িমকা বণ �না কর। 
9. বাংলােদেশর �ি��ে� নারীেদর অবদান আেলাচনা কর। 
10. ��িব�� বাংলােদশ �নগ �ঠেন ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান ক��ক �হীত পদে���হ 

আেলাচনা কর। 
 
 
 
 
 

 



িডি� (পাস) ১ম বষ � পরী�া-২০২০ এর সােজশন 
ইিতহাস ১ম প� 

িবষয়ঃ বাংলার ইিতহাস (�াচীন কাল �থেক ১২০৪ ি�. পয ��) 
 

(�মাহা�দ এনা�ল হক, সহকারী অ�াপক) 
 

“খ” িবভাগ (সংি�� ��) 
 

1. �াচীন বাংলার �ভৗগিলক �বিশ�� সংে�েপ িলখ। 
2. বাংলার অিধবাসীেদর উপর নদনদীর �ভাব আেলাচনা কর। 
3. ‘পা�রাজার িঢিব’র উপর �কা িলখ। 
4. ‘মাৎ��ায়’ কী? �া�া কর। 
5. রামপােলর পিরচয় দাও। 
6. �কবত�� িবে�ােহর উপর �কা িলখ। 
7. শাসক িহসােব �দবপােলর অবদান ��ায়ন কর। 
8. ি�তীয় মিহপােলর পিরচয় দাও। 
9. চ� বংশ স�েক� সংে�েপ িলখ। 
10. �াচীন বাংলার সামািজক অব�ার িববরণ দাও। 
 

 

“গ” িবভাগ (রচনা�লক ��) 

 

1. �াচীন বাংলার ইিতহাস রচনার উৎসস�হ আেলাচনা কর। 
2. �াচীন বাংলার আথ �সামািজক জীবেন �ভৗগিলক �ভাব আেলাচনা কর। 
3. �াচীন বাংলার জনপদস�েহর িববরণ দাও। 
4. বাংলার �থম ����ন � �পিত িহসােব শশাংেকর অবদান আেলাচনা কর। 
5. ‘ি�প�ীয় সংঘেষ �র’ উে�খ�ব �ক ধম �পােলর �িত� ��ায়ন কর। 
6. িবেজতা িহসােব �দবপােলর �িত� ��ায়ন কর। 
7. বাংলায় �সন শাসন �িত�ায় িবজয় �সেনর �িত� িন�পন কর। 
8. পাল �েগর সামািজক ও ধম�য় অব�ার িববরণ দাও। 
9. দি�ন-�ব � বাংলায় �দব বংেশর উ�েবর ইিহহাস পয �ােলাচনা কর। 
10. শাসক িহসােব �চে�র �িত� ��ায়ন কর। 
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